
מוסף * הדש כדר! - הזה הערלט * לבחירות מוסף * חדש כוה - הזה העולם

פוחדים* ה□ ממה
ה הביקורת ועדת ישבה יומיים במשך
 האם להחליט: כדי ההסתדרות של מרכזית

בבחי מועמד להיות הזכות כהן לשלום יש
להסתדרות. רות

 זו. זכות ממנו שללה הבחירות ועדת
 אינו כהן שלום של ששמו מכיוזן טענתה:

 זכות לו ן א — הבוחרים בפינקם כלול
ולהיבחר. לבחור

 — חדש כוח — הזה העולם פרקליטי
 ליטוינטקי, וחיים זכרוני אמנון הדין עורכי

 בפני הובא והעירעור הפסילה, על עירערו
הביקורת. ועדת

וליטוינסקי: זכרוני טענו
קוב ההסתדרות של הבחירות חוקת #
 שלושה לו שמלאו הסתדרות חבר ״כל עת:

ול לבחור זכאי בהסתדרות חברות חודשי
 שלום ההסתדרות.' מוסדות לכל היבחר

 היותו מאז עוד הסתדרות חבר הינו כהן
המ הוא המדינה. קום לפני קיבוץ, חבר
משי ששוחרר אחרי גם מיפים לשלם שיך

מח והוא העצמאות, במלחמת הצבאי רותו
 בשנת שהוצא ,356740 מיסטר בפינקם זיק

 החבר פינקסי של השוטף המיטפר .1950
ויותר. מיליון למיספר מגיע כיום
 חוקת פי על הופסקה. לא זו חברות !#

 נפסקת חבר של חברותו אין ההסתדרות
 מיסיו. בתשלום פיגר אם אפילו אוטומטית,

 חייבת כן ואחרי תחילה, בו להתרות יש
ולהח מיוחד דיון לקיים הפועלים מועצת

 אפשר מההסתדרות. להוציאו יק! אם ליט
 על־ ורק אך ההסתדרות מן חבר להוציא

 מן צעד אף חברים. למשפט העמדתו ידי
 כהן. שלום נגד ננקט לא האלה הצעדים

 לישכת נציג הופיע הביקורת ועדת בפני
 את יהציג ההסתדרות, של המרכזית המס

 — כר* שלום של המקורי החבר כרטיס
 בדבר הערה שום עליו נרשמה לא אשר

 בדבר לא ובוודאי — אליו התראה מישלוח
 מועצת החלטת עהב ההסתדרות מן הוצאתו

 כן על חברים. משפט עריכת או הפועלים
בהסתדרות. מוכר חבר הוא נשאר —

 — מיסיו את שילם לא שנים במשך #
שמע העיקרית הזכות על ויתר גם כן ועל

 טיפול לקבל הזכות המיסים: תשלום ניק
 עצמו: כהן הסביר בקופת־חולים. רפואי

קר של במרפאות השיגורת שרמת ״מכיוון

 ביותר!״ ירודה היתר, פת־חולים
 שלא מכיוון טענה: הבחירות ועדת <•

ב• נכלל לא כסידרם, מיסיו כל את שילם

הגנעועויס
בתל־אביב, הפועל

זכרוני, ואמנון לימוינסקי חיים עורכי־הדין
 התעד מבניין בצאתם כהן, שלום עם יחד

ועדת בפני טענותיהם את שהשמיעו אחרי

 הוועדה, הביקורת.
 כהן לשלום שאין
עורכי־הדין טענת

 קבעה האחרות, המפלגות מנציגי המורכבת
 למרות המועמדים, ברשימת להופיע הזכות

ההסתדרות. חוקת את נוגדת הפסילה כי

:ברד־ו ור■3א אוד■ שד דבר■!

הבוער! בוועד ראש־גשר
טופ, ערב
 מיקרופון, אותו מול זה, באולפן ישבתי שנים ארבע לפני
שאנס!״ לנו ״תן בבקשה: אליך ופניתי

 על מלחמה הכרזנו לכנסת. הבחירות מערכת זאת היתד, אז
 — בבית־המחוקקים ראשון ראש־גשר לכבוש ויצאנו המימסד,

המדינה. קום מאז להשיגו הצליח לא חדש כוח ששום דבר
 סיכוי. שום לכם אין השתגעתם. אתם לנו: ואמרו באו אז גם
ו עצומים כספים בעלי אדירים, מנגנונים מוי מתייצבים אתם

בלתי־מוגבלים. אמצעים
 כיי - המנגנונים את ינצח שאפשר חופחנו

 וככוח מתנדכים, קומץ כעזרת אמצעים, כיי כםןק,
ונבונים. פשוטים רעיונות

 מימסד, אותו נגד מלחמה, לאותה שוב יוצאים אנחנו הפעם
ש להוכיח מתכוונים אנו הפעם וגם נוספת. מאבק בזירת אבל

שלך. בעזרתך — המנגנונים את לנצח אפשר
 זה מה תנצחו, אפילו לנו: אמרו שנים, ארבע לפני אז, גם

 — אחד איש בה תכניסו אם בכנסת, לעשות תוכלו מה יעזורז
ותשעה־עשרז מאה מול אחד

 כמה שינתה הכנסת קשה. ועבדנו עבדנו, שנים. ארבע עברו
להשתיקנו. הצליחה ולא בגללנו, תקנונד. את פעמים

ש כפי פעינו יהשמיע, שרצינו מה השמענו
 ואפייו קטנה, סיעה שגם הוכחנו יפעוי, רצינו

 הכנסת, עי חותמה את יהטכיע יכויה קטנטנה,
צודקים. רעיונות כשכפיה

 מתכוונים אנו בהסתדרות. זאת להוכיח מתכוונים אנחנו הפעם
 להכניס תוכל קטן, מיעוט תהיה אם גם חדשה, שסיעה להוכיח

 תוכן מכל מזמן שהתרוקן זה, שטלתני מוסד לתוך חושה רוח
 של השררה תאוות בפני מחסום לשים שאפשר אמיתי. דמוקראטי

 ראו שלא חשוכות, פינות לתוך אור להטיל שאפשר בוסים.
 מושחתים, נוהלים לחשוף שאפשר שנים. עשרות מזה אור־יום
סידורי. מיספר שהפך אדם, מלהיות שחדל החבר, על להגן שאפשר
 שי הבוסים כאו הרי ככף, פיקפק מישהו אם

 יק־ חרדים הם שאכן והוכיחו עצמה ההסתדרות
 ץ צעדינו את יחצר כדי עשו יא מה כואנו. ראת
איה? בבחירות הופעה מאיתנו ימנוע כדי

שי״ן. אות שלנו, האות את מאיתנו לשלול רצו הם
 חבר־הסתד־ כהן, שלום רשימתנו, ראש את לפסול מנסים הם
 שהתמחה האיש שמשון, שועל לשעבר, חבר־קיבוץ ותיק, רות

ההסתדרות. בתוך גם פרשות־שחיתות בגילוי
 האלה הספורות הדקות את אפילו מאיתנו למנוע ניסו הם
 העליון בית־המשפט בהתערבות צורך והיה ובטלוויזיה, ברדיו

 אני אשר את לך שנגיד רצו לא הם זכותנו. את להבטיח כדי
עכשיו. לך אומר

 אריד, כמצע צורף ינו אין פשוטים. הם הדברים
 כין מיסחרית, יפירסומת מומחים בידי שנכתב
ליתושים. והודעה לשאמפו מודעה

חבריה. לידי תחזור שההסתדרות רוצים אנחנו
 המיקצועיים, העסקנים שלטון את לשבור רוצים אנחנו

 — וחדשים ישנים בנילגולים ומאובנות, זקנות מפלגות שליחי
כאוזד. ופורשים מגרשים

 את לייצג הוא האחד שתפקידה שההסתדרות, רוצים אנחנו
 ביותו הגדולד, המעבידה תהיה לא המעבידים, כלפי העובדים

 יש העובדים חברת מיסעלי את בכלל. מעבידה תהיה שלא בארץ,
 חברי בין לחלק מניותיהם ואת עצמאיים, למיפעלים להפוך

ההסתדרות.
 כדי המדינה, לידי קופודהחולים את להעביר רוצים אנחנו

 כמו לכל, וחינם אחיד ממלכתי שירות־בריאות סוף־סוף, שיקום,
באנגליה.

 פריון עם אוטומטית יעלה ששכר־העבודה רוצים אנחנו
שכרו. את תגדיל התפוקה שעליית יידע עובד שכל כדי העבודה,

ה על מבוססים שיהיו תקינים, ביחסי־עבודה רוצים אנחנו
 ו• צווי־ריתוק על ולא — בני־חורין עובדים של החופשי רצון

ובתי־סוהר. משטרה בוררות־חובה,
 נכונותנו עצם ממנו חשוכה אף המצע. זהו

י רק לא להילחם, נ פ  אלא כולם, במו הבחירות, ל
י גס ר ח כולם. כמו שלא הכחירות, א

 — למימסד נצטרף לא ואנחנו קשר״ לעבוד מוכנים אנחנו
שוחד. בשום מחיר, בשום
בהסתדרות. להם נעשה בכנסת, להם שעשינו מה
שאנס! לנו תן

 ממנו נשללה כלומר — הבוחרים פינקס
 פרקליטי השיבו כך על להצביע. הזכות
 תתקבל אם ״גם חדש: כוח — הזה העולם
 הזכות ממנו נשללה לא הרי — זו טענה

 המעניקה הבחירות, בחוקת שכן להיבחר!״
 אומנם מופיעים ולהיבחר״ •לבחור זכות

 החבר זכות את המסייגים שונים סעיפים
 של היסודית הקביעה אחרי אבל לבחור.
 שלושה לו מלאו אם ולהיבחר לבחור •זכות
 לגבי סייג שום מופיע לא חברות״ חודשי
 של פסילתו היתד. כן על להיבחר. זכותו

ההסתדרות. לחוקת מנוגדת כהן
 — העקרונית זכותו על עמד כהן אבל
 עירעורו. את לדחות החליטה הביקורת תעדת

 חדש כוח — הזה העולם בפני נותרה לא
לערכאות. לפנות אלא ברירה

המ המשפט בית כי ביקשו הפרקליטים
בזכו המכיר הצהרתי, פסק־דין יוציא חוזי

כמועמד. להופיע כהן שלום של תו
 לבית שלנו היחידה הפנייה היתד. לא זאת

 עוד חמורה היתד. השנייה הפנייה המשפט.
 נו פרקליט הציבורית. במשמעותה יותר,

להסתד הבחירות מועד את לדחות ביקשו
 על־פי אותן לקיים אי־אפשר הסיבה: רות.

המפלגות. בין שזזה התחרות של העקרון
 בית־ והרדיו. הטלוויזיה שביתת לכך גרמה
 השידור רשות את אילץ העליון המשפט
 החדשות המפלגות וליתר — לנו להעניק

 שאמצעיר, מאחר בטלוויזיה. דקות עשר —
 כוח — הזה העולם תנועת של הכספיים

 טלוויזיה סרט והפקת ביותר, מוגבלים חדש
 תקציב כל הושקע מאוד, יקר עניין היא

 אבל הטלוויזיה. סרט בהכנת שלנו ההסברה
השביחה. פרצה לשדרו, היה שאפשר לפני

ה המפלגות רוב הספיקו כבר כן לפני
 — המערך וראשונה ובראש — אחרות
 יתרון להן היה בכך תעמולה. סרטי לשדר

חדש. כוח — הזה מהעולם שנשלל
 כי למסקנה, שהגיעו היחידים היינו לא

 במיתכוון וחף גלילי ישראל שר־ההסברד,
 לחסום כדי — לשבות השידור עובדי את
נוחה. לא אמת בפני והרדיו הטלוויזיה את

 לכנס ההסתדרות ממזכיר ביקשנו כן על
 על ולהחליט הפועל הוועד אח בדחיפות

 מעלה ״אינני בקר: השיב הבחירות. דחיית
דעתי!״ על זאת

ל לפנות אלא ברירה נותרה לא — שוב
המדינה. של המשפט בית של צדק
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